Begin april is Fonds Kwadraat begonnen met de interviewreeks Fonds Kwadraat in gesprek
met... De zesde kunstenaar die we hebben uitgenodigd is Loek van Vliet (1988)
Loek van Vliet studeerde fotografie aan de Koninklijke Academie van Den Haag (KABK). Hij
exposeerde bij onder andere Museum Rijswijk, de Verbeke Foundation en Kasteel
Groeneveld in Baarn. In 2014 begon Loek met zijn fotoproject Aardse Vensters, dat in 2020
uitmondde in een publicatie met dezelfde titel.

Zelfportret Loek van Vliet

Waar ben je nu mee bezig?
In de eerste plaats probeer ik de tentoonstelling en het boek Aardse Vensters naar buiten te
brengen. Aardse Vensters was tot half maart, het begin van de coronacrisis, te zien in
Kasteel Groeneveld in Baarn. De presentaties die in april en in de periode mei tot augustus
gepland stonden zijn tot nader orde uitgesteld. Mijn plan was om dit jaar te gebruiken om
mijn werk zoveel mogelijk de wereld in te helpen.
Nu er heel veel stilligt, ben ik weer veel aan het lezen. Ik verdiep mij in de Nederlandse
geschiedenis, en dan met name de ontstaansgeschiedenis van de Republiek Nederland,
waarbij ik vooral militaire elementen in het landschap zoek en fotografeer, als overblijfselen
van een ver verleden.

Waar heb je de lening voor gebruikt?
Met de lening durfde ik de stap te zetten om
het boek Aardse Vensters te maken. Het
project Aardse Vensters gaat over de ervaring
van het Europese Landschap door de eeuwen
heen. Hiervoor heb ik de geschiedenis van
het landschap ingedeeld in vier
tijdsgewrichten: de Middeleeuwen, de
Renaissance, de Industriële Revolutie en de
Twintigste Eeuw. In elk van deze perioden is
onze ervaring van het landschap veranderd.
Onze manier van reizen, de reden waarom we op pad gaan en omgevingsfactoren bepalen
hoe we naar de ruimte om ons heen kijken. Een foto lijkt altijd een objectieve weergave te
zijn van wat zich voor de camera bevindt. Het perfecte lineaire perspectief is namelijk van
toepasing. Toch verschilt het objectieve beeld van de camera met wat ik subjectief zie. De
hoofdreden dat het objectieve beeld van de camera verschilt van de ervaring, ontstaat door
wat ik ben gaan noemen het ‘manco van de fotografie’: het gebonden zijn aan één enkel
moment, één enkel perspectief, één onbeweeglijk oog. Terwijl je in werkelijkheid door tijd
en ruimte beweegt. Sinds ik dit weet gebruik ik in mijn werk meervoudige perspectieven en
standpunten, samengebracht met digitale
montages, om dit manco te verhelpen. Dit
heeft me de mogelijkheid gegeven om de
ervaringen uit eerdere tijden te verbeelden.
Om dit idee niet alleen in de foto’s maar
ook in de hele vormgeving van het boek
Aardse Vensters te krijgen, is er een
bijzondere, maar ook kostbare, uitgave
gerealiseerd. Toen de lening was
toegezegd, kon ik het risico nemen om dit
boek te laten produceren.
Wat heeft de lening voor je betekend / wat was het resultaat?
In de eerste plaats is hierdoor het boek verschenen. Ook kon ik het project waaraan ik vanaf
2014 heb gewerkt als afgerond beschouwen. Dit heeft al een aantal mooie recensies
opgeleverd, waaronder een artikel van Merel Bem waarin zij schrijft: ‘Behalve een
interessante exercitie door tijd en ruimte, met bespiegelingen over perspectief en
werkelijkheid, leverde Aardse Vensters foto’s op die me even deden vergeten dat ik op de
bank zat met een boek in mijn
handen. Sommige
afbeeldingen brachten het
landschap zo dichtbij, dat ik
zelfs vergat dat ik naar een
foto zat te kijken.’ Deze impact
op de kijker, is waar ik
uiteindelijk het werk voor
maak.

Is er een plek, on- en/of offline, waar we je werk kunnen bekijken?
Alle geplande presentaties zijn zoals eerder gezegd tot nader orde uitgesteld, maar je kunt
natuurlijk mijn boek Aardse Vensters bestellen. Ik hoop dat ik begin juni meer duidelijkheid
kan geven over de volgende tentoonstellingen. Om op de hoogte te blijven kan je mij
volgen via mijn website en/of mijn Instagram account. Op mijn website,
www.loekvanvliet.nl, is ook een groot deel van mijn werk te zien.

Wat zijn je toekomstplannen?
In de eerste plaats Aardse Vensters zoveel mogelijk naar buiten brengen. Daarvoor ben ik
ook op zoek naar een galerie die mij kan vertegenwoordigen, zodat ik me meer kan
focussen op de ontwikkeling van mijn werk en minder met de afzet hoef bezig te zijn.
Daarnaast ontwikkel ik mijn eigen werk verder. Ik heb gemerkt dat ik nog niet klaar ben met
het landschap. Juist onze leefomgeving is bepalend voor hoe we leven en kijken. Aardse
Vensters heeft me nieuwe aanknopingspunten gegeven voor inhoudelijk andere projecten,
waarbij ik de abstractere filosofische benadering wil verleggen naar een meer concrete
specifieke verbeelding. Maar ook blijft ‘het manco van de camera’ me fascineren, en hoe er
door middel van fotografische benaderingen andere manieren zijn om dit manco te
verhelpen.
Heb je een tip voor andere (jonge) kunstenaars?
Volg je hart en maak het werk. Het doet er niet toe of er
al een publiek voor is. En verdiep je bovenal goed in je
onderwerp en thematiek. Meer dan tien jaar geleden
werd ik gewezen op de quote van Tod Papageorge:
‘When your pictures aren’t good enough, you are not
reading enough.’ Dit advies neem ik zelf ook nog altijd
graag ter harte.
Bijschriften foto’s (van boven naar beneden)
Cover van het boek Aardse Vensters
Het einde van de Wereld, Kaap Finisterre, in Aardse
Vensters
Het boek open gelegd
Autobahn A7 Northeim (links) en tentoonstelling Aardse
Vensters, Kasteel Groeneveld 2020 (rechts)
HodgeClose: Hodge Close Leisteengroeve, uit hoofdstuk 3,
De Industriële Revolutie

